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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XI – Број 16 Уб, 6. септембар 2010. године Бесплатан примерак 
 
59. 
 

На основу члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007), и члана 57. став 2. 

Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008), 
 

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној 3. септембра 2010. године, донела је 
  
 

О д л у к а  

о разрешењу чланова и избору чланова  

Општинског већа општине Уб 
 
 
I 

Разрешавају се  
Душан Ковачевић, Босиљка Марјановић и Далибор Томић са функције члана Општинског већа општине Уб.  

 
II 

Бирају се 

Иван Даниловић, студент из Уба, Бранко Лазић, дипломирани политиколог из Уба, Саша Спасића, професора народне одбране из Уба 

на функцију члана Општинског већа општине Уб. 

  
III 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 020-53/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 42. став 3. тачка 6) Статута општине Уб ("Службени гласник општине Уб" број 12/2008) 

Скупштина општине Уб на седници одржаној 3. септембра 2010. године доноси: 

 

 

О д л у к а 

о  задужењу општине Уб 

 

 

  1. Одобрава се задужење општине Уб на терет буџета општине Уб код домаћих пословних банака до износа од највише 200.000.000 

динара за финасирање пројеката на територији општине Уб који ће се реализовати  

у оквиру Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе у 2010. години и условима 

утврђеним у Јавном позиву за кандидовање пројеката за финасирање изградње, реконструкције, односно адаптације школа и обданишта, 

здравствених установа, спортских објеката, институција културе, објеката станоградње и других објеката од јавног значаја у 2010/2011. 

години,  

а у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (''Службени гласник 

републике Србије'' број 45/2010). 

 

 2. Овлашћује се и обавезује Општинско веће општине Уб да избор и кандидовање пројеката који се имају финасирати средставима из 

тачке 1. ове одлуке изврши из Стратегије локалног одрживог развоја општине Уб за период 2010-2020. година (''Службени гласник општине 

Уб'' број 19/2009). 

 

 3. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб 

Скупштина општине 

Број: 40-179/10-02                                                                               Председник скупштине 

                                                                                                            Александар Дамњановић 
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије” бр. 72/2009) члана 32. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 33. тачка 7. Статута Општине Уб (“Службени гласник 

Општине Уб број 12/2008)  

Скупштина општине Уб на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године донела је 

 
О д  л  у  к  у 

о привременом постављању и уклањању монтажних и других објеката 

на јавним површинама на територији општине Уб  

 

 I Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се поступак, начин и услови за привремено постављање монтажних и других објеката, уређаја и предмета на 

јавним површинама на територији општине Уб. 

 

Члан 2. 

 Монтажни и други објекти и уређаји (у даљем тексту: објекти и уређаји) који се могу постављати на јавним површинама у смислу ове 

Одлуке су: 

1. киоск и барака, 

2. билборд и друга рекламна ознака, 

3. тезга, 

4. летња башта, 

5. слободностојећа и зидна витрина, 

6. изложбени пулт, 

7. тенда и перда, 

8. објекти за извођење забавних програма, 

9. расхладни уређаји, 

10. апарат за кокице и друге печењарске производе, 

11. пулт за излагање и продају књига, часописа и других публикација, 

12. пулт за излагање и продају касета, ЦД-а и сл, 

13. пулт за излагање и продају украсних предмета, 

14. монтажне ограде, жардињере, кугле и сл, 

15. споменика и спомен обележја 

16. балон хала спортске намене 

17. надстешница за склањање људи у јавном превозу 

18. пловећа постројења на водном земљишту 

19. други објекти и уређаји. 

Предмети који се могу постављати на јавним површинама су: грађевински материјал, огрев и друго. 

 Поред објеката, уређаја и предмета из става 1. и 2. овог члана, на јавним површинама могу се постављати и телефонске говорнице, 

поштански сандучићи, јавни ВЦ-и, клупе, столови и слични објекти и уређаји, који су саставни део урбаног мобилијара. 

 

Члан 3. 

 Роба и други предмети, осим објеката и уређаја из члана 2. ове Одлуке, не могу се постављати на јавним површинама. 

 

 

 

Члан 4. 

 Јавна површина у смислу ове Одлуке је простор утврђен планом за објекте чије је коришћење, односно изградња од општег интереса 

у складу са прописима о експропријацији (јавни путеви, паркови, тргови, улице, као и друге површине у складу са посебним законом) које 

је одоварајућим планским актом предвиђено за изградњу јавних објеката од општег интереса и јавних површина. 

 Јавне површине у смислу ове Одлуке су и спољашњи делови објеката видљиви са јавних површина, фасаде и кровови зграда 

колективног становања и индивидуалног становања, уколико се објекат делом налази на јавној површини. 

 

 II ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА 

 

Члан 5. 

 Објекти и уређаји могу привремено да се постављају на јавним површинама из члана 4. ове Одлуке у складу са условима утврђеним 

овом Одлуком. 

 Ближи услови за постављање објеката и уређаја на јавним површинама регулишу се Планом о одређивању места и техничким 

условима за привремено постављање монтажних и другиј објеката на јавним површинама (у даљем тексту: План)  

 План из става 2. овог члана доноси Општинско веће. 

За постављање објеката и уређаја на јавним површинама које су обухваћене режимом заштите градитељског наслеђа у општини Уб, 

поред испуњености ближих услова из става 2. овог члана, неопходна је и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

 

Члан 6. 



Број 16 – страна 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 6. септембар 2010. године 

 

 

Планом се одређују локације за привремено постављање монтажних и других објеката на јавним површинама, тип, величина и намена 

објеката као и време на које се објекат поставља. 

 План из става 1. овог члана обавезно садржи услове са графичким приказима који садрже, поред осталог, површину сваке поједине 

локације, прецизно котирана места за постављање објеката, са условима за прикључење на инфраструктуру за објекте из члана 2. тачка 1, 2, 

15, 16, 17. и 18. ове Одлуке  и елементарно пројектно – техничке податке са графичким приказима за објекте и уређаје из члана 2. тачка 3. до 

15. и 19. ове Одлуке, као и друге податке значајне за израду и постављање монтажних и других објеката и уређаја на јавним површинама. 

 

Члан 7. 

 Право на доделу локације за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама стиче се на јавном конкурсу, осим у 

случајевима прописаним овом Одлуком.  

Конкурс из става 1. овог члана у складу са Планом из члана 5. став 2. ове Одлуке расписује и спроводи Конкусна комисија коју 

образује Председник општине. 

Текст конкурса објављује се на огласној табли општине, на интернет сајту општине и најмање једном дневном гласилу које излази на 

територији Републике Србије и траје 15 (петнаест) дана од дана објављивања. Даном објављивања сматра се дан када је конкурс објављен у 

дневном гласилу.  

 Услове конкурса, локације за које се конкурише, начин спровођења конкурса утврђује Председник општине посебним актом. 

 По завршеном конкурсу Конкурсна комисија доноси Одлуку о одређивању корисника и додели локација. 

 Одлука Конкурсне комисије објављује се на начин као и сам конкурс. 

 Учесник конкурса има пораво приговора Општинском већу у року од 8 дана од објављивања Одлуке Конкурсне комисије. 

 Коначна одлука о одређивању корисника и додели локација доставља се Општинској управи. 

 На основу коначне Одлуке о одређивању корисника и додели локације лице које је остварило право на доделу локација подноси 

захтев општинској управи за издавање решења којим му се одобрава привремено постављање монтажног и другог објекта на јавној 

површини (у даљем тексту: одобрење).  

 Подносилац захтева за издавање одобрења дужан је да уз захтев обавезно приложи коначну одлуку о одређивању корисника и додели 

локације и друге доказе, у зависности од посебних услова утврђених у овој Одлуци и Плану из члана 5. став 2. ове Одлуке. 

 Одобрење из става 9. овог члана издаје се у складу са условима конкурса.  

 

Члан 8. 

 Када се право на постављање монтажног и другог објекта стиче без јавног конкурса Општинска управа доноси решење којим 

одобрава постављање таквог објекта на основу писменог захтева заинтересованог лица, уколико су испуњени посебни услови прописани 

овом Одлуком и Планом из члана 5. став 2.  

 Право на постављање монтажног и другог објекта (летња башта, изложбени пулт, расхладни уређаји и сл.) без јавног конкурса могу 

стећи власници угоститељских, трговинских  и сличних објеката уколико је јавна површина на којој се постављају монтажни и други објекти 

непосредно уз објекат у којем се обавља угоститењска, трговинска и слична делатност. 

 Без јавног конкурса могу се постављати и транспаренти којима се рекламирају одобрене манифестације, објекти, производи, услуге и 

слично, поред и изнад јавних путева, на начин који је усклађен са прописима из области безбедности саобраћаја и употребе јавног пута, на 

период од најмање седам (7) дана до највише 30 дана. 

 Право на постављање монтажног и другог објекта намењеног рекламирању (билборд и друге рекламне ознаке) поред транзитних 

саобраћајница без јавног конкурса могу стећи јавна предузећа и установе чији је оснивач општина, хуманитарне и друге сличне 

организације, за презентовање достигнућа, потенцијала, хуманитарних акција и сличног, у Општини Уб.  

 

Члан 9. 

Право на постављање монтажног или другог објекта стечено на начин и под условима из ове Одлуке не може се уступити другом 

кориснику, осим у случају када је монтажни објекат намењен рекламирању (билборд и друге рекламне ознеке) стечен на јавном конкурсу. 

Правно лице или предузетник које на јавном конкурсу стекне право постављања монтажног објекта намењеног рекламирању може 

рекламни простор монтажног објекта издати у закуп другим правним и физичким лицима, уколико је регистрован за обављање делатности 

рекламе и маркетинга. 

Правно лице или предузетник које на у складу са овом Одлуком остварило право на постављање монтажног објекта намењеног 

рекламирању (билборд и друге рекламне ознаке) и које је прибавило одобрење за постављање истог од Општинске управе, плаћа накнаду за 

коришћење без обзира да ли је рекламни простор издао на коришћење или је исти слободан – неиздат.  

 

Члан 10. 

 Одобрење важи за период за који је издато.  

Одобрење престаје да важи пре истека периода за који је издато, ако ималац одобрења: 

1. не плати комуналну таксу у року од 15 дана од дана настанка обавезе, 

2. не постави објекат, односно уређај у складу са условима наведеним у одобрењу, и 

3. користи објекат, односно уређај супротно утврђеној делатности. 

Одобрење престаје да важи пре истека периода за који је издато и када се земљиште приводи намени или се изводе други радови на 

јавној површини. 

Против решења о престанку важења одобрења може се поднети жалба Општинском већу општине Уб у року од 15 дана од дана 

достављања решења о престанку одобрења. 

Жалба из става 4. овог члана не задржава извршење решења. 

 

Члан 11. 

Одредбе члана 10. ове Одлуке примењују се и на престанак важења решења издатог на основу члана 8. ове Одлуке. 

 

1. Киоск и барака 
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Члан 12. 

 Киоск је монтажно - демонтажни објекат површине до 25 м
2
, а барака монтажно - демонтажни објекат површине веће од 25 м

2
. 

  

Члан 13. 

 Киоск и барака могу се постављати на местима одређеним Планом. 

 

Члан 14. 

 Одобрење за коришћење локације за киоск, односно бараку, поред случајева прописаних у члану 10. ове Одлуке престаје да важи ако 

ималац одобрења престане да обавља делатност у киоску, односно бараци дуже од 30 дана. 

 

2. Билборд и друга рекламна ознака 

 

Члан 15. 

 Билборд и друга рекламна ознака (у даљем тексту: рекламна ознака), су објекти који се на јавну површину постављају ради 

презентовања и рекламирања. 

 Рекламна ознака у смислу става 1. овог члана, је и реклмни натпис на фасади зграде, транспарент постављен између зграда, на згради 

или посебно постављеним стубовима. 

 Рекламна ознака не може се поставити на јавној површини која је обухваћена режимом заштите градитељског наслеђа у Убу. 

 Право на постављање билборда стиче се на јавном конкурсу, а других рекламних ознака на начин прописан у члану 8. ове Одлуке.  

 Монтажни објекат намењен рекламирању (билборд, транспарент и друге рекламне ознаке) мора бити изграљђен од материјала 

постојаних на временеске услове у свему према техничким условима који су саставни део одобрења за постављање. 

 Власници монтажних објеката намењених рекламирању из става 5. су дужни исте одржавати у уредном и исправном стању, а у 

случају оштећења и пада истих сву насталу штету надокнадити оштећенима. 

 

3. Тезга 

 

Члан 16. 

 Тезга је типски, отворени, лако покретни објекат за излагање и продају робе, чија бруто површина не може бити већа од 2 м
2 

. 

 Тезга може бити израђена од дрвета, метала или пластике, а може се израђивати тако да се расклапањем претвара у хоризонталну или 

вертикалну површину за излагање робе. 

 Продаја робе на тезгама, може се обављати током целе године, у времену од 8,00 до 22,00 сати, а по истеку радног времена тезга се по 

правилу уклања са јавне површине. 

 Тезга обавезно садржи, на видном месту, истакнуту плочицу са називом радње, односно именом корисника тезге, бројем тезге и 

бројем решења којим је одобрено постављање тезге. Плочица је стандардног облика. 

 

4. Летња башта 

 

Члан 17. 

 Летња башта је објекат намењен угоститељској делатности, која се поставља на јавној површини испред пословног објекта или 

просторије у којој се та делатност обавља. 

 Летња башта не може се поставити испред киоска, односно бараке. 

 Изузетно од става 2. овог члана, летња башта може да се постави испред киоска, односно бараке постављене на јавном купалишту. 

 

Члан 18. 

 Летња башта садржи столове, столице, сунцобране и лако покретљиве монтажно - демонтажне елементе (ограде, жардињере и 

слично). 

 Летња башта може да се постави на монтажно - демонтажном подијуму подигнутом до 15 цм од коте терена. 

 У летњој башти не могу да се поставе баштенски роштиљ, ражањ и шанк - пулт. 

У летњој башти могу да се поставе музички уређај, уређај за репродукцију звука и озвучење. 

 У летњој башти дозвољено је извођење музике уживо, под условом и начин утврђеним решењем надлежног одељења за комуналне 

послове општинске управе. 

 Право на држање летње баште стиче се без јавног конкурса на начин прописан у члану 8. ове Одлуке. 

 

5. Слободностојећа и зидна витрина 

 

Члан 19. 

 Слободностојећа и зидна витрина су објекти који се постављају на јавним површинама, са наменом за излагање и рекламирање робе 

ван пословних просторија. 

 

Члан 20. 

 Тип, величина и материјал слободностојеће и зидне витрине која се поставља на јавној површини, прописује се Планом. 

 

Члан 21. 

 Право на постављање слободностојеће и зидне витрине стиче се на начин прописан у члану 8. ове Одлуке. 

 

Члан 22. 

 Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање зидне витрине уз захтев обавезно мора да приложи доказ о власништву 

објекта односно сагласност власника објекта или скупштине станара зграде на коју поставља зидну витрину а уколико је објекат обухваћен 

режимом заштите градитељског наслеђа у Убу и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

 

6. Изложбени пулт 

 

Члан 23. 

 Изложбени пулт је монтажна конструкција постављена уз пословни објекат са наменом за излагање робе која се у пословном објекту 

продаје. 

 Тип и величина изложбеног пулта прописује се Планом. 
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 Изложбени пулт може да заузме највише један метар од спољног зида пословног објекта из става 1. овог члана, и да заузима највише 

2 м
2 

јавне површине. 

 Право на постављање изложбеног пулта стиче се на начин прописан у члану 8. ове Одлуке. 

 

7. Тенда и перда 

 

Члан 24. 

 Тенда је слободностојећа конструкција са одговарајућим застором са наменом за заштиту од сунца. 

 Одобрење за постављање тенде може се издати само имаоцу одобрења за постављање летње баште на начин прописан у члану 8. ове 

Одлуке. 

 

Члан 25. 

 Перда је конзолна конструкција са одговарајућим застором која се поставља на фасаду зграде изнад зидног отвора, са наменом за 

заштиту од сунца. 

 Право на постављање перде стиче се на начин прописан у члану 8. ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

 Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање перде је правно или физичко лице које је власник, односно корисник 

објекта или пословног простора у објекту на чију фасаду се поставља перда. 

Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање перде дужан је да приложи урбанистичко - техничке услове за постављање 

перде. 

 Ако се перда поставља на јавној површини која је обухваћена режимом заштите градитељског наслеђа у Убу, подносилац захтева за 

издавање одобрења дужан је да приложи и мишљење надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

 

8. Објекти за извођење забавних програма 

 

Члан 27. 

 Објекти за извођење забавних програма су: циркус, забавни парк, апарати за забаву и слично. 

 Право на постављање објеката за извођење забавних програма стиче се без јавног конкурса на начин прописан у члану 8. ове Одлуке. 

 

Члан 28. 

 Подносилац захтева за постављање објекта за извођење забавних програма дужан је да одреди укупну површину коју објекат заузима 

односно површину коју заузима сваки апарат за забаву, њихов број и врсту. 

 

9. Расхладни уређај 

 

Члан 29. 

 Расхладни уређаји за продају напитака,  индустријског сладоледа и кремова (у даљем тексту: уређај), може се поставити на јавној 

површини под условом да заузима највише 2 м
2 

 и да не омета кретање пешака уз обезбеђење пешачког пролаза минималне ширине 1,60 м  

мерено од ивице коловоза или друге непокретне препреке.  

 Право на постављање расхладног уређаја стиче се на јавном конкурсу, осим уколико се расхладни уређај поставља испред сопствене 

пословне просторије када се право стиче на начин прописан у члану 8. ове Одлуке 

 

Члан 30. 

 Испред сопственог пословног објекта на јавној површини могу се поставити највише два уређаја и то један уређај за продају напитака 

и један уређај за продају индустријског сладоледа и кремова, и то једном страном уз зид и у габариту пословног објекта према јавној 

површини. 

 Ималац одобрења дужан је да поред уређаја постави корпу за смеће. 

 

10. Апарат за кокице и друге печењарске производе 

 

Члан 31. 

Апарат за кокице и друге печењарске производе може да се постави на јавној површини под условом да заузима највише 2 м
2 

.  

Тип и величина апарата за кокице и друге печењарске производе прописује се Планом. 

 

11. Пулт за излагање и продају књига, часописа и других публикација 

 

Члан 32. 

 Пулт за излагање и продају књига, часописа и других публикација је монтажна конструкција која може да се постави на јавној 

површини и да заузима највише 2 м
2
. 

 Тип и величина пулта за излагање и продају књига, часописа и других публикација
 
прописује се Планом. 

 Право на постављање пулта испред сопствене пословне просторије стиче се на начин прописан у члану 8. ове Одлуке. 

 

12. Пулт за излагање и продају касета, ЦД-а и слично 

 

Члан 33. 

 Пулт за излагање и продају касета, ЦД-а и слично је монтажна конструкција која може да се постави на јавној површини и да заузима 

највише 2 м
2
. 

 Тип и величина пулта за излагање и продају касета, ЦД-а и слично, прописује се Планом. 

 На продајном пулту или у његовој непосредној близини дозвољено је постављање музичког уређаја. 

 Право на постављање пулта испред сопствене пословне просторије стиче се на начин прописан у члану 8. ове Одлуке. 

 

13. Пулт за излагање и продају украсних предмета 

 

Члан 34. 

 Пулт за излагање и продају цвећа, честитки и других украсних предмета  може да се постави на јавној површини поводом 

обележавања државних, верских, других празника и манифестација и то:  



Број 16 – страна 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 6. септембар 2010. године 

 

 

 1. Божићних и новогодишњих празника, у периоду од 15. децембра текуће године до 15. јануара наредне године.  

 2. 8. март, у периоду од 1. до 10. марта текуће године.  

 3. Ускршњих правника, у трајању од 15 дана пре наступања празника и за време празника, и  

 4. Градске славе, у трајању од 5 дана пре славе и 2 дана после славе. 

 

14. Монтажне ограде, жардињере, кугле и слично 

 

Члан 35. 

 Монтажне ограде, жардињере, кугле и слично су објекти који се постављају ради заштите јавне површине, а њихов тип и величина се 

прописују Планом. 

 Право на постављање монтажне ограде, жардињере, кугле и слично испред сопствене пословне просторије стиче се на начин 

прописан у члану 8. ове Одлуке. 

 

 15.Споменици и спомен обележја 

 

Члан 36. 

Споменици и спомен обележја су објекти везани за догађаје, датуме и личности од историјског значаја. 

Постављају се на јавној површини на предлог Комисије образоване од стране Скупштине општине.  

 

16. Балон хала спортске намене 

 

Члан 37. 

Балон хала спортске намене је објекат за обављање спортско - рекреативних делатности школске деце и одраслих. 

Постављање балон хала спортске намене вршиће се под следећим условима: 

 Балон халу могу поставити школе у својим школским двориштима без јавног конкурса на начин прописан у члану 8. ове  Одлуке и 

Плана. 

Остали инвеститори право на доделу локације за постављање балон спортске хале на јавним површинама стичу  се на јавном 

конкурсу, осим ако њихов оснивач није Општина.  

 

17. Надстрешница за склањање људи у јавном превозу 

 

Члан 38. 

Надстрешница за склањање људи у јавном превозу, у даљем тексту надстрешица, је привремени објекат који се поставља уз 

аутобуско стајалиште са првенственом наменом заштите путника од атмосферских утицаја.  

У склопу надстрешице могу се поставити и киоск, рекламни пано, дисплеј са покретним рекламама и информационим 

обавештењима, и слично. 

Надстрешице у естетском смислу  морају одговарати савременим трендовима, израђене од савремених материјала 

(конструкција од алуминијума, челика, ПВЦ и сличног материјала, кровни покривач тегола, лексан, стакло и слично). 

 

18. Пловећа постројења на водном земљишту 

 

Члан 39. 

Пловећа постројења на водном земљишту су објекти који нису предвиђени за честа премештања са једног места на друго, нити за 

вршење посебних радова на унутрашњим водама. Под овим објектима подразумевају се следећи објекти: ресторан на води, спортски 

клубови на води, рекреативни сплавови, сојенице, и слично. 

За постављање пловећих постројења на водном земљишту инвеститор је дужан да прибави услове од ЈП „Србијаводе“.  

 

 

 

 

 

19. Други објекти и уређаји 

 

Члан 40. 

 Одобрење се по писменом захтеву заинтересованог лица може издати за привремено постављање и других објеката и уређаја који 

нису наведени у овој Одлуци, као и објеката и уређаја ван места одређених за привремено постављање појединих објеката и уређаја на 

јавним површинама уколико испуњавају услове из Плана. 

 

 III ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 

1. Депоновање грађевинског материјала 

 

Члан 41. 

 Грађевински материјал може се депоновати на јавним површинама ради извођења грађевинских радова (изградње, реконструкције 

или одржавања грађевинских објеката). 

 Депоновање грађевинског материјала на јавној површини може се одобрити у трајању до три месеца. 

Грађевински материјал мора бити заштићен од растурања. 

 Извођач радова је дужан да након завршетка грађевинских радова привремено заузету јавну површину доведе у првобитно стање. 

 На јавној површини може да се постави градилишна скела. 
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Члан 42. 

 Подносилац захтева за издавање одобрења из члана 37. ове Одлуке, дужан је да уз захтев приложи: 

 1. грађевинску дозволу, ако се ради о изградњи или реконструкцији објекта, 

 2. доказ о измиреним финансијским обавезама по основу комуналне таксе, 

 3. шему организације за већа градилишта или скицу заузећа за депоновање грађевинског материјала, 

 4. решење о измени режима саобраћаја, уколико је неопходно мењање режима саобраћаја, 

5. сагласност Јавног комуналног предузећа “Ђунис”, уколико се заузима јавна зелена површина. 

 

2. Истовар или утовар огрева и других сличних предмета 

 

Члан 43. 

 За постављање огрева и других сличних предмета на јавној површини, ради утовара или истовара дужег од 24 сата, мора да се 

прибави одобрење за привремено заузимање јавне површине. 

 

IV УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА, УРЕЂАЈА И ПРЕДМЕТА 

 

Члан 44. 

 Комунални инспектор ће у вршењу инспекцијског надзора сачинити записник и наложити власнику, односно закупцу објекта, 

односно уређаја или предмета, уколико је присутан, да у одређеном року уклони објекат, односно уређај или предмет који је постављен на 

јавној површини без одобрења или који није постављен, односно не користи се у складу са одобрењем, под претњом принудног извршења.  

 Када се власник, односно закупац објекта, односно уређаја или предмета не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без 

саслушања власника, односно закупца, сачинити записник и наложити да се објекат, односно уређај или предмет, укључујући и робу и друге 

предмете који се налазе на или у њима, уклони у одређеном року, под претњом принудног извршења. Записник се налепљује на објекат, 

односно уређај или предмет, уз назначење дана и часа када је налепљен и тиме се сматра да је достављање извршено. Касније оштећење, 

уништење или уклањање не утиче на ваљаност достављања. 

 Рокови из става 1. и 2. овог члана могу се одредити на сате. 

 Када власник, односно закупац објекта, односно уређаја или предмета не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће донети 

решење о спровођењу наложених мера и уклањању објекта или уређаја или предмета са јавне површине.  

Жалба против решења из става 4. овог члана  подноси се Општинском већу Општине Уб у року од 15 дана од достављања решења.   

Жалба не одлаже извршење решења. 

Уколико се роба и други предмети продају на јавним површинама супротно овој Одлуци или из возила (камиона, тракторских 

приколица, ауто-приколица, аутомобила и сл.) комунални инспектор ће сачинити записник и наложити хитно уклањање са јавне површине 

робе и других предмета и возила из којих се продају. 

Уколико се у случају из става 7. овог члана не поступи по налогу, комунални инспектор ће донети решење о уклањању возила из 

којих се роба продаје и привременом одузимању робе и других предмета који се продају. 

Жалба против решења из става 8. овог члана подноси се Општинском већу општине Уб у року од 15 дана од достављања решења. 

Жалба не одлаже извршење решења. 

Уколико се не поступи по решењу из става 8. овог члана возила из којих се роба продаје принудно ће се уклонити са јавне површине о 

трошку лица коме је наложено уклањање, а роба и други предмети биће привремено одузети. 

Приликом одузимања робе и других предмета издаће се потврда са назначењем одузете робе и других предмета. 

Уз захтев за покретање прекршајног поступка, комунални инспектор ће предложити да надлежни орган за прекршаје изрекне 

заштитну меру одузимања робе и других предмета. 

 

Члан 45. 

 Смештај и чување принудно уклоњених објеката, односно уређаја и других предмета обезбеђује Општинска управа. 

 Приликом преузимања објеката, односно уређаја, и других предмета уклоњених са јавне површине, власник, односно закупац објекта, 

односно уређаја, робе и предмета дужан је да плати трошкове принудног уклањања и чувања. 

 Ако власник, односно закупац објекта, односно уређаја не преузме принудно уклоњени објекат, односно уређај у року од 60 дана од 

дана принудног уклањања, Општинска управа ће га продати на јавној лицитацији. 

 Средства остварена од такве продаје користе се за подмирење трошкова уклањања и чувања, а уколико нису довољна, разлика се 

наплаћује од власника, односно закупца објекта, односно уређаја по поступку прописаном за принудну наплату јавних прихода. 

 

Члан 46. 

 Када власник, односно закупац објекта, односно уређаја не преузме лако кварљиву робу затечену на или у објекту, односно уређају 

који је принудно уклоњен у року утврђеном у решењу комуналног инспектора или када је роба привремено одузета, Општинска управа ће их 

предати предузећу регистрованом за њихов промет, а на основу закљученог уговора. 

 Уговор из става 1. овог члана у име Општинске управе закључује Начелник Општинске управе Општине Уб. 

 Општинска управа не сноси одговорност за оштећење робе и других предмета који се налазе на или у објекту, односно уређају који се 

уклања нити робе која се одузима, као ни ризик од њихове евентуалне пропасти.  

V Надзор  

 

Члан 47. 

 Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних аката донетих на основу ове Одлуке, 

обавља Одељење за инспекцијске послове Општинске управе. 

 

Члан 48. 

 У вршењу инспекцијског надзора, поред законских овлашћења Одељење за инспекцијске послове дужно је да: 

 1. у случају принудног уклањања објекта, односно уређаја, робе и других предмета са јавних површина, односно у случају издавања 

налога јавном и другом предузећу за отклањање последица и недостатака на јавним површинама, насталих прекршајном радњом учиниоца, 

покрене прекршајни поступак. 

 2. посебно контролише и утврди да ли се поштују услови утврђени у одобрењу за постављање објекта, односно уређаја, и 

3. предузима потребне мере за коришћење јавних површина, у складу са издатим одобрењем. 

 

 VI Казнене одредбе 

 

Члан 49. 
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 Ако заузима јавну површину без одобрења, казниће се за прекршај правно лице новчаном казном од 20.000 до 500.000 динара. 

 Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1.  овог члана. 

 За прекршај из овог члана поред новчане казне изрећиће се и заштитна мера одузимања робе и других предмета. 

 

Члан 50. 

 Ако објекат, односно уређај није постављен на јавној површини у складу са одобрењем или се објекат, односно уређај не користи у 

складу са одобрењем, казниће се за прекршај правно лице новчаном казном од 20.000 до 500.000 динара. 

 Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана. 

 

Члан 51. 

 Ако не поступи по решењу комуналног инспектора, казниће се за прекршај правно лице новчаном казном од 20.000 до 500.000 

динара. 

 Новчаном казном у износу од 5.000 до 25.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана. 

 

Члан 52. 

 За прекршаје прописане овом Одлуком комунални инспектор може на лицу места да наплати мандатну казну правном лицу у износу 

од 5.000 динара, а одговорном лицу у правном лицу у износу од 1.000 динара. 

 За прекршаје прописане овом Одлуком комунални инспектор може на лицу места да наплати мандатну казну предузетнику у износу 

од 2.500 динара. 

 За прекршаје прописане овом Одлуком комунални инспектор може на лицу места да наплати мандатну казну физичком лицу у износу 

од 1.000 динара. 

 

 VII Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 53. 

 Поступци у којима није донето првостепено решење, окончаће се по одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 54. 

 Имаоци одобрења за привремено постављање монтажних и других објеката и уређаја које је издато до дана ступања на снагу ове 

Одлуке могу да наставе са коришћењем локације под условима, на начин и за време одређено решењем којим им је одобрено постављање 

монтажних и других објеката и уређаја. 

 

Члан 55. 

 Општинско веће донеће План у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 Пре доношења Плана, исти се доставља на разматрање Комисији за планове која на План даје своје мишљење. 

 Комисија за планове дужна је да своје мишљење да у року од 7 дана од дана достављања.  

 Уколико Комисија за планове не да своје мишљење на План у року из става 3. овог члана Општинско веће донеће План без тог 

мишљења. 

 

Члан 56. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 353-1/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 33. Статута општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број 12/2008),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној 3. септембра 2010. године, донела је 

 

 

О д л у к а  

о установљавању признања 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком установљавају се признања Општине Уб која се могу додељивати установама, предузећима, месним заједницама, органима, 

невладиним организацијама, представницима страних држава и организација и појединим грађанима као посебан вид јавног признања за 

постигнуте резултате и достигнућа у свим областима од значаја за унапређивање, развој и афирмацију Општине Уб.  

 

Члан 2.  

Признања се додељују у виду: 

  - повеље 

  - плакете 

  - јавног признања 
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  - награде (дипломе) 

 

Члан 3.  

Повеља се може доделити установама, предузећима, месним заједницама, органима, невладиним организацијама, представницима страних 

држава и организација за постигнуте изузетне резултате у свим областима или изузетне заслуге од значаја за унапређење, развој и афирмацију 

Општине Уб.  

Додељивање повеље може бити везано за разне јубилеје и може се доделити више пута.  

 

Члан 4. 

Плакета се може доделити општинама и градовима са којима Општина Уб остварује изузетну сарадњу, као и заслужним појединцима и 

организацијама из земље и иностранства за изузетне заслуге и допринос у развоју и афирмацији Општине Уб.  

 

Члан 5.  

Јавно признање се може доделити установама, предузећима, месним заједницама, органима и појединцима који су постигли или постижу 

нарочите успехе у привреди и осталим делатностима од значаја за напредак и развој општине.  

 

Члан 6.  

Награда (диплома) се може доделити појединцима који су постигли или постижу нарочите успехе у раду, што даје значајан допринос 

напретку, развоју и афирмацији општине.  

Награда (диплома) је писмено признање уз које се додељује одређени новчани износ.  

 

Члан 7. 

Награда (диплома) се додељује по правилу сваке године, а средства за награде обезбеђују се у буxету општине.  

 

Члан 8. 

Послови и задаци у вези доделе признања поверавају се посебној Комисији коју именује Општинско веће својим закључком.  

Комисија, на основу писмених предлога или по сопственој иницијативи предлаже, а Скупштина општине доноси Одлуку о додељивању 

признања. 

У изузетно оправданим ситуацијама, када то разлози хитности налажу, Одлуку о додељивању признања може донети и Општинско веће и 

о истој обавестити Скупштину општине.  

 

Члан 9. 

Предлози за додељивање признања достављају се Комисији сваке године, најкасније до 01. априла текуће године  за претходну.   

Право предлагања кандидата за признања имају органи, предузећа, установе, месне заједнице и појединци са територије Општине Уб.  

 

Члан 10. 

Признања уручује Председник Општине.  

 

Члан 11.  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у “Службеном гласнику Општине Уб” . 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 17-1/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'' број 25/2000, 

25/2002 и 107/2006) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008), 

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је 

 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба 

на Другу измену и допуну Програма пословања за 2010. годину  

 

 

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба на Другу измену и допуну Програма пословања за 2010. годину, 

број 520/2010, који је донео Управни одбор предузећа, на седници одржаној дана 22. јула 2010. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 
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Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-47/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 

 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'' број 25/2000, 

25/2002 и 107/2006) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008), 

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је 

 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности Jавном предузећу ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 

на Прву измену и допуну Програма пословања за 2010. годину  

 

 

1. Даје се сагласност Jавном предузећу ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб на Прву измену и допуну Програма пословања за 2010. 

годину, број 514-03/2010, који је донео Управни одбор предузећа, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

  

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 023-3/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'' број 25/2000, 

25/2002 и 107/2006) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008), 

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Установи за културу и спорт ''Културно - спортски центар Уб'' 

на Прву измену и допуну Програма рада за 2010. годину  

 

1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт ''Културно – спортски центар Уб'' на Прву измену и допуну Програма рада за 2010. 

годину, број 601/2010, који је донео Управни одбор предузећа, на седници одржаној дана 2. септембра 2010. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

  

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 6-3/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 

 

На основу члана 39. став 1. Закона о култури (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009) и члана  33. тачка 11) Статута 

општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) а по добијеној сагласности, од 24. маја 2010. године, из члана 28. став 2. Закона 

о библиотечкој делатности (''Службени гласник Републике Србије'' број 34/94) од директора Матичне библиотеке  ''Љубомир Ненадовић'' из 

Ваљева, 

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној 3. септембра 2010. године, донела је 

 

   

Р е ш е њ е   

о разрешењу вршиоца дужности директора  

Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” из Уба 
 
 

 1. Разрешава се Живорад Тодоровић функције вршиоца дужности директора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” из Уба и 

утврђује да именованом функција директора престаје даном  објављивања овог решења у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб". 
 

 

Општина Уб Председник Скупштине  

Скупштина општине  

Број 630-2//2010-01 Александар Дамњановић 

 

  На основу члана 35. став 1. и 6. Закона о култури (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009) и члана 33. тачка 11) 

Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) а по добијеној сагласности, од 24. маја 2010. године, из члана 28. став 

2. Закона о библиотечкој делатности (''Службени гласник Републике Србије'' број 34/94) од директора Матичне библиотеке  ''Љубомир 

Ненадовић'' из Ваљева, 

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној 3. септембра 2010. године, донела је 
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Р е ш е њ е   

о именовању директора  

Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” из Уба 
 
 

 1. Именује се Јулијана Марјановић, дипломирани библиотекар из Београда за директора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” из 

Уба, почев од наредног дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб". 
 

 

Општина Уб Председник Скупштине  

Скупштина општине  

Број 630-3//2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Службени гласник РС” број 25/2000, 

25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007),  члана 14. Одлуке о оснивању Јавног предузећа “Дирекција за уређење и изградњу” Уб (''Општински 

службени гласник'' број 16/1998), и члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  

 

 
Р е ш е њ е 

о разрешењу Управног одбора  

и именовању председника, заменика председника и  чланова Управног одбора  

Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу” Уб 

 

 

 I Разрешавају се дужности члана Управног одбора Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу" Уб, и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1. Александар Јанковић за председника; 

 2. Дејан Цветковић, за заменика председника; 

 3. Горан Марковић, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Живорад Лазаревић, за члана;  

 2. Никола Старчевић, наставник, из Уба, за члана. 

  

II Именује се председник, заменик председника и  чланови Управног одбора Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу" Уб, 

и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1. Зоран Божић, за председника; 

 2. Марија Урошевић, за заменика председника; 

 3. Горан Марковић, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Живорад Лазаревић, за члана;  

 2. Никола Старчевић, наставник, из Уба, за члана. 

 

III Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб". 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 023-1/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Службени гласник РС” број 25/2000), 

25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007),  члана 16. Одлуке о оснивању Јавног предузећа “Дирекција за уређење и изградњу” Уб (''Општински 

службени гласник'' број 16/1998), и члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007), 

 

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010.. године, донела је  

 

 
Р е ш е њ е 

о разрешењу Надзорног одбора  

и именовању председника и  чланова Надзорног одбора  

Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу” Уб 

 

 

 I Разрешавају се чланови Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу" Уб, и то: 

 

- из реда оснивача:  

1. Славољуб Јеремић, за председника; 

2. Мирјана Живковић, за члана. 
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- из реда запослених: 

 1. Јасмина Костић, дипломирани економиста, за члана. 

 

II Именује се председник и  чланови Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу" Уб, и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Славољуб Јеремић, за председника;  

 2. Зоран Ситарица, за члана. 

 

- из реда запослених: 

 1. Јасмина Костић, дипломирани економиста, за члана. 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 023-2/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 20. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона 

о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (''Службени гласник општине 

уб'' број 12/2008) и члана 11. Одлуке о организовању Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' (“Службени гласник 

општине Уб број 17/2008), 

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  
 

 
Р е ш е њ е 

о разрешењу Управног одбора 

о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора 

 Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 

 

 I Разрешавају се дужности члана Управног одбора Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Драган Ђурђевић, из Уба, за председника; 

2. Зоран Божић, из Уба, за заменика председника; 

3. Тамара Ристић, из Уба, за члана; 

4. Милан Вучичевић, из Уба, за члана; 

5. Зоран Стефановић, из Уба, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Бранко Рајшић, за члана 

2. Мишел Капларевић, члана. 

 

II Именује се председник, заменик председника и чланови Управног одбора Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар 

Уб'', и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1. Драган Ђурђевић, за председника; 

 2. Милан Милићевић, за заменика председника; 

 3. Тамара Ристић, за члана. 

 4. Близањац Верица, за члана; 

 5. Зоран Стефановић, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Бранко Рајшић, за члана 

2. Мишел Капларевић, члана. 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику Општине Уб”.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 6-1/2010-01 Александар Дамњановић 

На основу члана 22. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона 

о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (''Службени гласник општине 

уб'' број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  

 

 
Р е ш е њ е 

о разрешењу Надзорног одбора  

о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора 

 Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 
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I Разрешавају се председник, заменик председника и члан Надзорног одбора Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар 

Уб'', и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Милан Милићевић, из Уба, за председника; 

2. Ратка Кузељевић, из Уба, за заменика председника; 

 

- из реда запослених: 

1. Радован Пулетић, за члана. 

 

II Именује се председник, заменик председника и члан Надзорног одбора Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар 

Уб'', и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Дарко Перић, за председника;  

 2. Ратка Кузељевић, за заменика председника. 

 

- из реда запослених: 

1. Радован Пулетић, за члана. 

 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику Општине Уб”.  

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 6-2/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 На основу члана 12. и 20. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005),  члана 12. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Службени гласник РС” број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и 

члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007), 

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донело је следеће 

 

 

Р е ш е њ е  

о разрешењу Управног одбора 

и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора 
Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у Убу 

 

 

 I Разрешавају се дужности члана Управног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у Убу, и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Марина Петровић, за председника; 

2. Светлана Панић, за заменика председника; 

3. Јелена Матовић, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Славица Брдаревић, књижничар из Уба, за члана; 

 2. Љиљана Симић из Уба, за члана.  

 

 II Именује се председник, заменик прердседника и чланови Управног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у Убу, и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1. Марина Петровић, за председника; 

 2. Вања Крсмановић, за заменика председника; 

 3. Јелена Матовић, за члана. 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику oпштине Уб”.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 630-1/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 20. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005), члана 69в. став 2, 3. и 4. Закона о 

социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (“Службени гласник РС” број 36/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 

52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005 и 115/2005) и члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007), 

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010.  године, донело је следеће 

 

 
Р е ш е њ е  

о разрешењу Управног одбора  

и именовању председника и чланова Управног одбора 

Центра за социјални рад “Уб” у Убу 
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 I Разрешавају се дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад “Уб” у Убу, и то: 

 

 - из реда оснивача: 

1. Светлана Максимовић, за председника; 

2. Слободанка Грујичић, за члана; 

3. Драгица Ранковић, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Видосава Ивановић, за члана; 

2. Станислав Матић, за члана. 

 

 II Именују се председник и чланов и Управног одбора Центра за социјални рад “Уб” у Убу, и то: 

  

 - из реда оснивача: 

 1. Светлана Максимовић, за председника; 

 2. Слободанка Грујичић, за члана; 

 3. Драгица Ивковић, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Видосава Ивановић, за члана; 

2. Станислав Матић, за члана. 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 551-2/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 На основу члана 22. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005), члана 69г. став 2, 3. и 4. Закона 

о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (“Службени гласник РС” број 36/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 

52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005 и 115/2005) и члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007), 

  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донело је следеће 

 

 
Р е ш е њ е  

о разрешењу Надзорвног одбора  

и именовању председника и чланова Надзорног одбора 

Центра за социјални рад “Уб” у Убу 

 

 

I Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Центра за социјални рад “Уб” у Убу, и то: 

 

 - из реда оснивача; 

 1. Драгана Жакула, за председника; 

 2. Мандалина Вучичевић, за члана. 

 

 - изреда запослених:  

 1. Александра Весић, за члана. 

 

 

 II Именују се председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад “Уб” у Убу, и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Драгана Жакула, за председника;  

 2. Гордана Медић, за члана. 

 

 - изреда запослених:  

 1. Александра Весић, за члана. 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.  

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 551-3/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 12. став 1. и 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Службени гласник РС” 

број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је следеће 

 

 
Р е ш е њ е  

о разрешењу Управног одбора  
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и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора 

Комуналног јавног предузећа “Ђунис” из Уба 

 

 

 I Разрешавају се дужности члана Управног одбора Комуналног јавног предузећа “Ђунис“ из Уба, и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1. Слободан Миливојевић, за председника; 

2. Милован Милићевић, за заменика председника; 

3. Марија Тешић, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Софија Миладиновић, из Лазаревца;за члана; 

2. Снежана Вујетић, из Уба, за члана. 

 

II Именује се председник, заменик председника и чланови Управног одбора Комуналног јавног предузећа “Ђунис“ из Уба, и то: 

 

- из реда оснивача: 

 1. Слободан Миливојевић, за председника; 

 2. Владимир Радовановић, за заменика председника; 

 3. Александар Станојевић, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Софија Миладиновић, из Лазаревца;за члана; 

2. Снежана Вујетић, из Уба, за члана. 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-46/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 33. став 1. тачка 11) 

Статута општине Уб (''Службени гласник општине уб'' број 12/2008) и члана 7. Одлуке о оснивању Фонда за рурални развој општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 15/2008, 5/2009 и 13/2009) Скупштина општине Уб, на седници одржаној 3. септембра 2010.. го-

дине, донела је следеће 

 

 
Р е ш е њ е  

о разрешењу Управног одбора и именовању председника и чланова  

Управног одбора Фонда за рурални развој општине Уб  

 

 

 I Разрешавају се дужности члана Управног одбора Фонда за рурални развој општине Уб, и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Радивој Малетић, из Црвене Јабуке, за председника; 

2. Сретен Божић, из Совљака, за члана; 

3. Драгиша Петровић, из Такова, за члана; 

4. Иван Кнежевић, из Уба, за члана; 

 

- из реда запослених: 

1. Радосав Остојић, из Уба, за члана. 

 

II Именује се председник и чланови Управног одбора Фонда за рурални развој општине Уб, и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Радивој Малетић, из Црвене Јабуке, за председника; 

2. Ненад Ђукић, из Совљака, за члана; 

3. Драгиша Петровић, из Такова, за члана; 

4. Иван Кнежевић, из Уба, за члана; 

 

- из реда запослених: 

1. Радосав Остојић, из Уба, за члана. 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику Општине Уб”.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 320-19/2010-01 Александар Дамњановић 
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На основу члана 22. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона 

о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (''Службени гласник општине 

уб'' број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  

 

 
Р е ш е њ е 

о именовању председника и чланова Надзорног одбора 

 Фонда за рурални развој општине Уб 

 

 

 

I Именује се председник и чланови Надзорног одбора Фонда за рурални развој општине Уб, и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Божидар Николић, за председника;  

 2. Ранковић Драган, за члана. 

 

- из реда запослених: 

1. Александра Трифуновић, за члана. 

 

 

 II Ово решење објавити у “Службеном гласнику Општине Уб”.  

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 320-20/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 53. став 1, 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (»Службени гласник Републике Србије број 

62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 101/2005), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” 

број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донело је следеће 

 
Р е ш е њ е  

о измени Решења о разрешењу и именовању чланова  

Управног одбора Предшколске установе “Уб” у Убу 

 

I У Решењу о разрешењу и именовању  чланова Управног одбора Предшколске установе “Уб” у Убу  (“Службени гласник општине Уб” 

број и 3/2009 )  
 

У ставу II  брише се текст: 
 

''- из реда запослених: 

1. Ружица Лазаревић, 

2. Верица Максић, 

3. Славица.Станков.  

 

- из реда оснивача: 

1. Даница Благојевић, 

2. Драгиња Николић, 

3. Слађана Теодосић.'' 

 

и уписује текст који гласи: 
 

''- из реда запослених: 

1. Ружица Лазаревић, 

2. Добрашин Луковић, 

3. Славица.Станков.  

 

- из реда оснивача: 

1. Даница Благојевић, 

2. Зорица Илић, 

3. Слађана Теодосић.'' 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине   

Број 60-3/2010-01 Александар Дамњановић 

 

На основу члана 12 и 22. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005), члана 15. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Службени гласник РС” број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), 

члана 130. став 3. и 139. став 1. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је следеће 
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Р е ш е њ е  

о разрешењу Надзорног одбора  

и именовању председника и чланова  

Надзорног одбора Дома здравља Уб 

 

 

 I Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Дома здравља Уб, и то: 

 

- из реда оснивача: 

1. Сања Јелић, за председника; 

2. Александра Андрић, за члана.  

 

 

- из реда запослених: 

1. Др. Љиљана Декић, за члана. 

    

 

 II Именују се председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља Уб, и то: 

  

- из реда оснивача: 

1. Славица Рафаиловић, за председника;  

 2. Александра Андрић, за члана. 

 

 

- из реда запослених: 

1. Др. Љиљана Декић, за члана. 

 

 III Ово решење објавити у “Службеном гласнику Општине Уб”.  

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 510-3/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (»Службени гласник Републике Србије број 

62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 101/2005), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Репу-

блике Србије” број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  

 

 
Решење 

 о измени Решења о именовању чланова  

Школског одбора Основне школе ''Милан Муњас'' у Убу 

 

 

I У Решењу о именовању  чланова Школског одбора Основне школе ''Милан Муњас'' у Убу  (“Службени гласник општине Уб” број и 

15/2008 )  
 

У ставу I тачка 3. брише се текст: 

 

''3. Представници општине Уб: 

- Тања Кузељевић, из Мургаша, 

- Бранка Маровић – Ћатовић, из Уба, 

- Зорица Симић. 

 

и уписује текст који гласи: 

 

''3. Представници општине Уб: 

- Тања Кузељевић, из Мургаша, 

- Бранка Маровић – Ћатовић, из Уба, 

- Горан Лукић, из Уба. 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

   

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 610-4/2010-01 Александар Дамњановић 
 

 

  

 На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (»Службени гласник Републике Србије број 

62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 101/2005), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Репу-

блике Србије” број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  
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Решење 

 о измени Решења о разрешењу и именовању чланова  

Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 

 

 
I У Решењу о разрешењу и именовању  чланова Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима (“Службени гласник 

општине Уб” број и 15/2008 )  

 

У ставу II тачка 3. брише се текст: 

 

''3. Представници општине Уб: 

- Драган Младеновић, из Бањана, 

- Душан Ранитовић, 

- Јован Ђорђевић, из Бањана. 

 

и уписује текст који гласи: 

 

''3. Представници општине Уб: 

- Драган Младеновић, из Бањана, 

- Душан Ранитовић, 

- Слободан Ашковић, из Бањана. 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

   

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 610-5/2010-01 Александар Дамњановић 

 
 

 

 На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' број 

62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 101/2005), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Репу-

блике Србије” број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  

 
 

Решење 

 о измени Решења о разрешењу и именовању чланова  

Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу 

 

  
I У Решењу о разрешењу и именовању  чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу (“Службени гласник 

општине Уб” број 3/2006 и 8/2007 и 15/2008)  

 

У ставу II тачка 3. брише се текст: 

 

''3. Представници општине Уб: 

- Јелена Михаиловић, 

- Томислав Гаћиновић, из Уба, 

- Милош Станојевић.'' 

 

и уписује текст који гласи: 

 

''3. Представници општине Уб: 

- Љиљана Симић, из Уба 

- Томислав Гаћиновић, из Уба, 

- Милена Остојић из Уба,.'' 

 
II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 61-6/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' број 

62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 101/2005), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Репу-

блике Србије” број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  
 

 
Решење 

 о измени Решења о разрешењу и именовању чланова  

Школског одбора  Техничке школе “Уб” у Убу 
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I У Решењу о разрешењу и именовању  чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу (“Службени гласник општине Уб” број 

3/2006 и 8/2007 и 15/2008)  

 

у ставу II тачка 3. брише се текст: 

 

''3. Представници општине Уб: 

 

- Драгомир Михаиловић, 

- Душан Радишић, 

- Александар Петковић, из Уба. 

 

и уписује текст који гласи: 

 

''3. Представници општине Уб: 

 

- Марија Адамовић, из Уба, 

- Душан Радишић, из Уба, 

- Светлана Тадић, из Уба. 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 61-7/2010-01 Александар Дамњановић 

 

 

 На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (»Службени гласник Републике Србије број 

62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005 и 101/2005), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Репу-

блике Србије” број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 3. септембра 2010. године, донела је  

 

 
Решење 

о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  

Школе за основно музичко образовање ''Петар Стојановић''  у Убу 
 

 
I У Решењу о разрешењу и именовању  чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање ''Петар Стојановић''  у Убу 

(“Службени гласник општине Уб” број 15/2008)  

 

у ставу II тачка 3. брише се текст: 

 

''3. Представници општине Уб: 

 

- Драгана Поповић, из Уба, 

- Маријана Нинковић, 

- Александра Трифуновић, из Уба. 

 

и уписује текст који гласи: 

 

''3. Представници општине Уб: 

 

- Драгана Поповић, из Уба, 

- Ђорђе Живановић, из Уба, 

- Александра Трифуновић, из Уба. 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 61-8/2010-01 Александар Дамњановић 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

58. 
 
Трећа измена и допуна Плана детаљне регулације  ''Центар – блок број 2''  
(блок између улица Вука Караџића, 3. октобра, Краља Петра I и зграде ''Термоелектране'')  

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
www.opstinaub.org.rs 

 


